
 

 

 

 

ATA Nº 2.139  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 1º DE DEZEMBRO DE 2.015. 

 

 

Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e quinze, às 18:00hrs reuniram-se os 

Senhores Vereadores na Sala de Sessões da Câmara de Vereadores de Piratuba/SC sob 

caráter ordinário, sob a Presidência da Vereadora  Sra. Marli Nadir Ubiali Buselato. 

Esta verificando de que há quorum legal, conforme livro de presenças, invocando a 

proteção de Deus para que ilumine os trabalhos, dá por aberta a Sessão. Após a 

presidente solicita a secretária que faça a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 

24/11/2.015. Após a leitura coloca a mesma em discussão. Não havendo nada a discutir 

a Presidente coloca a ata em votação a qual foi aprovada por unanimidade. Após a 

Presidente solicita que a secretária faça as leituras das Correspondências. DE 

DIVERSOS: Requerimento Nº 06/2.015 – da Companhia Hidromineral de Piratuba, 

Convite da Rádio Capinzal Ltda, Ofício Nº 57 – CEI Passinho incial – Convite para 

Formatura, Convite para 13ª Tecnoeste. DO EXECUTIVO: Ofício Nº 221/2.015 – 

Encaminha Balancetes do Mês de Outubro de 2.015, Mensagem Nº 55/2.015 do Projeto 

de Lei Nº 50/2.015 – Autoriza firmar convênio com as entidades para melhorias e /ou 

reequipamentos nos Centros Comunitários ou Campo de Futebol e dá outras 

providências, Mensagem Nº  56/2.015 – do Projeto de Lei Nº 51/2.015 – Autoriza 

assinar convênio com a Associação dos Excepcionais de Ipira – APAE, Mensagem Nº 

57/2.015 – do Projeto de lei Nº 52/2.015 – Autoriza o Executivo Municipal a realizar 

despesas com festividades tradicionais do Município, Mensagem Nº 58/2.015 – do 

Projeto de Lei Nº 53/2.015 – Autoriza a firmar convênio com a Associação Ipiratubense 

de Acadêmicos, Mensagem Nº 59/2.015 – do Projeto de Lei Nº 54/2.015 – Autoriza a 

firmar convênio com a Associação de Haecon-do de Piratuba, Mensagem Nº 60/2.015 – 

do Projeto de Lei Nº 55/2.015 – Autoriza firmar convênio com a AEP – Associação 

Esportiva Piratuba, Mensagem Nº 61/2.015 – do Projeto de Lei Nº 56/2.015 – Autoriza 

firmar convênio com as Associações de Micro Bacias e dá outras providências, 

Mensagem Nº 62/2.015 – do Projeto de Lei Nº 57/2.015 – Autoriza firmar convênio 

com o CTG Integração do Vale e dá outras providências, Mensagem Nº 63/2.015 – do 

Projeto de Lei Nº 58/2.015 – Autoriza firmar convênio com a entidade Águas do Alto 

Uruguai Convention & Visitors Bureau, Mensagem Nº 64/2.015 – do Projeto de Lei Nº  

59/2.015 – Autoriza firmar convênio com a Associação dos Estabelecimentos de Hotéis, 

Restaurantes e Similares, Mensagem Nº 65/2.015 – do Projeto de Lei Nº 60/2.015 – 

Autoriza firmar Convênio com a Sociedade Beneficente Piratuba/Ipira, Mensagem Nº 

66/2.015 – do Projeto de Lei Nº 61/2.015 – Abre crédito especial por conta de anulação 

parcial ou total de dotação orçamentária no valor de R$ 782.000,00 e dá outras 

providências. Após as leituras tivemos o Uso da Palavra do Senhor José Luiz Fontanela 



– Presidente da Sociedade Beneficente Piratuba/Ipira e do Senhor Roque de Simas – 

Administrador dessa entidade, do qual apresentaram Prestação de Contas dessa 

entidade. Após houve alguns questionamentos por parte dos vereadores.  ORDEM DO 

DIA: Após o uso da Tribuna, a Presidente solicita a secretária que faça as leituras das 

Atas dos Pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto e 

Orçamento, Finanças, Tributação e Controle de Contas do Projeto de Lei Nº 48/2.015 – 

Abre crédito suplementar por conta da anulação parcial ou total no valor de R$ 

70.000,00 e dá outras providências. Após as leituras a Presidente coloca o projeto em 

discussão. O vereador Ivo diz que a secretária esteve aqui pedindo para que fosse feito 

em uma única votação e a comissão acabou colocando em uma votação só, é realmente 

para o final de ano e também para o natal, aonde que a gente já vê alguns enfeites na 

cidade, onde que boa parte desses enfeites são feito pelos funcionários e alguns artistas 

locais, então acha isso algo interessante e por mais que o recurso não seja tão alto como 

em outros anos, mas se faz necessário porque quem vem à Piratuba sempre gosta de ver 

uma cidade enfeitada e também a questão dos fogos onde acredita que o maior custo são 

esses fogos, então é favorável ao projeto. O vereador Luiz diz também ser favorável, já 

discutiram bastante esse projeto, somente quer deixar um alerta que todo natal é dia 

vinte e cinco de dezembro, então está faltando planejamento para a administração, pois 

se fizeram um planejamento não precisa vir um projeto para passar em uma votação só, 

acha que tem que buscar parceria antes, se chegar nos hotéis, nas imobiliárias, nessas 

pousadas eles vão ajudar com dinheiro, mas é favorável. Não havendo mais nada a 

discutir a Presidente coloca o projeto para sua primeira e única votação o qual foi 

aprovado por unanimidade. Após a Presidente solicita que a secretária faça as leituras 

das Atas dos Pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto 

e Orçamento, Finanças, Tributação e Controle de Contas do Projeto de Lei Nº 49/2.015 

– Autoriza firmar convênio com a Associação dos Servidores Públicos do Município de 

Piratuba – ASPUPI e dá outras providências. Após as leituras a Presidente coloca o 

projeto em discussão. O vereador Celso diz que não tem muito o que discutir esse 

projeto, pois é um repasse para a associação dos servidores que farão a confraternização 

dos servidores, é um incentivo sempre para os funcionários. O vereador Ivo diz que lhe 

parece que esse convênio com a associação dos funcionários acha que é o primeiro ano, 

ano passado teve mas não foi com os servidores que organizam a festa e repassam o 

recurso, mas fica contente que é a ASPUPI, que é a associação dos funcionários que 

irão organizar, tem a copa que sempre vende bebida, então vai gerar algum lucro para a 

associação e o funcionário sempre aguarda esse dias, depois de um ano de trabalho ele 

aguarda por esse encerramento, essa festividade, então é favorável. O vereador Alcides 

diz que é importante repassar para a associação fazer o evento, pois o funcionário 

sempre espera por essa confraternização e nada mais justo que repassar para a 

associação, pois os funcionários lutaram tanto para ter essa associação, e assim estarão 

valorizando ainda mais os funcionários. Não havendo mais nada a discutir a Presidente 

coloca o Projeto para sua primeira votação o qual foi aprovado por unanimidade. 

PALAVRA LIVRE: Todos os vereadores agradecem a presença dos visitantes, aos 

administradores do hospital pela explanação e a Deus por esta sessão. O vereador Celso 

agradece a explanação do senhor Fontanela e do senhor Roque de Simas, e diz que há 



um tempo pra cá está mais calmo, não se houve quase queixas do hospital. O vereador 

Alcides também agradece ao Fontanela e ao Roque, porque a população sempre 

pergunta alguma coisa para os vereadores, mas realmente faz tempinho que não ouvem 

mais nenhuma reclamação, não ouvem mais falar nada, então estão no caminho certo. O 

vereador Luiz diz também querer parabenizar a diretoria do hospital e o Roque 

administrador e diz que fica feliz que vieram prestar contas e como o vereador Alcides 

falou estão no caminho certo,  ficam feliz quando vêm prestar contas porque aprovam 

vários projetos e tem alguns que nunca vem prestar contas, e a gente sabe que tem muito 

locais que não tem retorno, mas para o hospital deveria ser até mais dinheiro, votou 

contra o projeto para a abertura da temporada, mas não por ser contra o hospital, mas 

votou contra por causa do jeito que foi feito o projeto, e tomara que de certo essa 

parceria com os camilianos. O vereador Anildo também agradece ao pessoal do hospital 

pela transparência, pelos números colocados, pois isso é muito importante. O vereador 

Sady também agradece ao Fontanela e ao Roque pela prestação de contas e hoje foi um 

exemplo que entrou um monte de projeto de convenio que repassa recursos para 

comunidades e até hoje ninguém vem fazer uma prestação de contas, e isso é legal, 

porque aprovam os recursos e querem saber no que foi aplicado. O vereador Ivo diz que 

fica feliz com a prestação de contas e como os vereadores já falaram são raras as 

entidades que vem prestar contas, o Haecon-do ano passado fez também e agora o 

hospital e é possível que tenha mais gente também, mas que recorda foi essa entidade do 

Haecon-do e o pessoal do hospital e como o pessoal falou quando se repassa um recurso 

é necessário também que se faça a prestação de contas e nada melhor que aqui, pois 

aqui estão os representantes do povo e aqui é o lugar adequado para a prestação e toma 

que uma dessas parcerias dê certo. A Presidente também agradece a diretoria do hospital 

também pela explanação e a presença de todos. Nada mais havendo a declarar a Sra. 

Presidente agradece a Deus por mais uma reunião da qual lavrou-se a presente ata. Sala 

de Reuniões da Câmara Municipal de Vereadores de Piratuba/SC, em 1º de Dezembro 

de 2.015. 
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